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שאלה 2

שוק המט”ח - שאלות

בשוק המט"ח קיים שיווי משקל במצב המוצא. ידוע שהביקוש למט"ח נובע מן היבואנים בלבד והיצע המט"ח נובע מן 

היצואנים בלבד. כמו כן ידוע שהמשק הוא משק קטן. נתחו את השפעת השינויים הבאים על שוק המט"ח:

הניחו שבמשק מתקיימת מדיניות של שער חליפין נייד. חלה עליה במחיר (במט"ח) של המוצר המיובא 

(כתוצאה מעליית הוצאות הייצור של המוצר בחו"ל). תארו את השינוי בשוק המט"ח, את ההשפעה על כמות 

המט"ח המבוקשת ואת ההשפעה על כמות המט"ח המוצעת בשיווי המשקל החדש. היעזרו בגרפים מתאימים.

בהמשך לסעיף א': הניחו שהבנק המרכזי נוקט במדיניות של שמירה על שע"ח קבוע. האם הבנק המרכזי  

יאלץ  להתערב במקרה הנדון. אם כן, תארו בקצרה מה יהיה אופי ההתערבות של הבנק ותארו דרך פעולה 

אפשרית בה  יוכל לנקוט הבנק המרכזי במקרה שכזה. 

הניחו כעת שבמשק מתקיימת מדיניות של שער חליפין נייד וכן שהמשק הוא יצואן גדול. גמישות הביקוש  

למוצר הייצוא (בחו"ל) היא יחידתית, וכן קיים שיווי משקל במצב המוצא בשוק המט"ח. חלה עלייה  בהוצאות 

הייצור של מוצר הייצוא במשק. האם יתרחש שינוי כלשהו בשוק המט"ח? אם כן, תארו את  השינוי בשוק 

המט"ח. אם לא, הסבירו מדוע. היעזרו בגרפים מתאימים



שאלה 4

משק "אלפא" הוא משק פתוח. 

מקורו של הביקוש למט"ח הוא מיבוא בלבד, ומקורו של היצע המט"ח הוא מיצוא בלבד. במצב המוצא שוק המט"ח בשיווי משקל. כמו כן 

ידוע שהמשק הוא משק קטן. נתחו את השפעת השינויים הבאים על שוק המט"ח:

הניחו שבמשק מתקיימת מדיניות של שער חליפין נייד. חלה עליה במחיר (במט"ח) של המוצר המיובא (כתוצאה 

מעליהוצאות הייצור של המוצר בחו"ל). תארו את השינוי בשוק המט"ח, את ההשפעה על כמות המט"ח המבוקשת ואת 

ההשפעה על כמות המט"ח המוצעת בשיווי המשקל החדש. היעזרו בגרפים מתאימים של שוק המט"ח ושוק מוצר היבוא.

בהמשך לסעיף א': הניחו שהבנק המרכזי נוקט במדיניות של שמירה על שע"ח קבוע. האם הבנק המרכזי  יאלץ  להתערב 

במקרה הנדון. אם כן, תארו בקצרה מה יהיה אופי ההתערבות של הבנק ותארו דרך פעולה אפשרית בה  יוכל לנקוט הבנק 

המרכזי במקרה שכזה. 


